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Д О К Л А Д 

За резултатите от работата на комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия – лабораторни 

реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ–1-Русе ЕООД по обособени позиции” 

 

 

УВАЖАЕМИ Д-Р РАЙЧИНОВ, 

 

На основание чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП, Ви представяме 

настоящия доклад, отразяващ резултатите от работата на комисия, назначена с Ваша заповед 

№ 35/20.09.2018 г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на медицински изделия – лабораторни реактиви и консумативи за 

нуждите на ДКЦ–1-Русе ЕООД по обособени позиции”, открита с Решение № 33 от 

13.08.2018 г. на Управителя на ДКЦ-1-Русе ЕООД, номер на документа в Регистъра на 

обществените поръчки - ID № 862572, публикувано обявление в Официалния вестник на 

Европейския съюз под номер 359660 в брой S 157 от 17.08.2018 г. и в Регистъра на 

обществените поръчки под № 862575 по партида 01713-2018-0001. 

Комисията започна своята работа на 20.09.2018 г., 10.00 ч., в гр. Русе, сградата на ДКЦ-

1-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. Независимост № 2, кабинет на управителя, в състав: Председател: 

д-р Емилия Петрова Бочковар – Лекар, завеждащ „Клинична лаборатория” при ДКЦ-1-Русе 

ЕООД; Членове: 1. Калинка Димитрова Драганова - гл.счетоводител при ДКЦ-1-Русе ЕООД; 

2. Юлияна Христова Георгиева - главна мед.сестра при ДКЦ-1-Русе ЕООД 

3. Цветелина Кръстева Ангелова-Станчева – клиничен лаборант; 4. Венцислава Димитрова 

Апостолова – юрист. В хода на работата на комисията, съставът й не е променян. 

 Работният процес на комисията протече при следната последователност: 

І. На публичното заседание на 20.09.2018 г. не присъстваха участници в процедурата, 

техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване. 

Председателят на комисията прие от деловодството на ДКЦ-1-Русе ЕООД 6 бр. оферти. 

Членовете на Комисията подписаха саморъчно декларации по чл.103, ал.2 ЗОП. Комисията 

отвори опаковките по реда на тяхното постъпване, като извърши следните действия: Отвори 

запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". За участниците, подали 

оферта за повече от една Обособена позиция, Комисията провери дали в общата запечатана 

непрозрачна опаковка са поставени 1 комплект документи - заявление за участие, поотделно 

комплектувани технически предложения, отделни пликове „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри". Комисията установи, че офертите са подадени за следните 

обособени позиции: 

Участник № 1 – ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД - Обособена позиция № 11. 

Участник № 2 – АКВАХИМ АД - Обособена позиция № 2, 3, 11, 13, 14. 

Участник № 3 – ТОП ДИАГНОСТИКА ООД - Обособена позиция № 5, 9. 

Участник № 4 – ХИМТЕКС ООД - по Обособена позиция № 11, 12. 
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Участник № 5 – БИЛМЕД ЕООД - Обособена позиция № 11. 

Участник № 6 – ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД - Обособена позиция № 4, 8. 

Комисията установи, че няма постъпили оферти по обособена позиция № 1, 6, 7, 10. 

 Комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. След 

направената преценка на представените документи и информация, Комисията единодушно 

реши, че Участници № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 отговарят на изискванията за лично състояние и 

обявените от възложителя критерии за подбор, поради което не се налага представяне на 

допълнителни документи и информация по реда на чл.54, ал.9 от ППЗОП. Комисията допуска 

офертата на тези участници до разглеждане на техническото предложение.  

Работата на комисията е отразена в Протокол № 1. 

ІІ. На 28.09.2018 г., 10.00 ч., на закрито заседение, комисията разгледа Техническото 

предложение на всеки от участниците и извърши проверка за тяхното съответствие с 

предварително обявените условия. Предлаганите медицински изделия – лабораторни реактиви 

и консумативи са посочени в таблица, неразделна част от протокол № 2. 

В резултат на тази проверка, комисията единодушно реши, че: 

Допуска до отваряне на ценовите предложения следните участници: 

Участник № 1 – ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД - Обособена позиция № 11. 

Участник № 2 – АКВАХИМ АД - Обособена позиция № 2, 3, 13, 14. 

Участник № 3 – ТОП ДИАГНОСТИКА ООД - Обособена позиция № 5, 9. 

Участник № 4 – ХИМТЕКС ООД - по Обособена позиция № 11, 12. 

Участник № 6 – ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД - Обособена позиция № 4, 8. 

И предлага за отстраняване от процедурата следните участници: 

1. Участник № 2 - АКВАХИМ АД по Обособена позиция № 11, поради това, че е предложил 

да доставя медицински изделия, които не съответстват с предварително обявените условия от 

възложителя, по отношение на следното: 

В техническата спецификация за Обособена позиция № 11, Номенклатурна единица № 

4, възложителят е обявил, че изисква медицинско изделие „Вакумна епруветка Na цитрат, 

пластмасова, двойни стени и цялостно изпълване, с марка, показваща необходимия за 

вземане обем кръв, 2-3мл./0,109М Nа цитрат за коагулация 13/75мм”, а участникът е 

предложил медицинско изделие с каталожен № 14010, което е със съдържание на 0,129М 

разтвор на Na цитрат. 

 Съгласно Техническата спецификация, т.Б.5., Медицинските изделия по Обособена 

позиция № 11 "Медицински консумативи за вземане на биологичен материал венозна кръв" - 

номенклатури от 1 – 8 вкл. имат общо предназначение, ползват един общ адаптер /холдер/, 

подчиняват се на обща организация, ред, правила на работа, които са свързани с 

организацията и правилата на работа в преданалитичния и  аналитичния етапи на работа, 

отговарят на определени технически изисквания, поради което всички предлагани медицински 

изделия по обособената позиция следва задължително да бъдат от един и същ производител.  

 В раздел І, Описание на обекта на обществената поръчка, Възложителят е въздигнал в 

условие всяка оферта за обособена позиция да включва всички номенклатури в рамките на 

обособената позиция, за която се подава, и е указал, че непредставянето на предложение по 

някоя от номенклатурите в обособена позиция, е основание за отстраняване на участника от 

процедурата.  Участникът е предложил медицински изделия по обособена позиция № 11, 

номенклатура № 4, които не съответстват на изискванията на възложителя. Несъответствието 

на медицинските изделия по една или повече от номенклатурите по обособена позиция № 11, 

води до несъответствието с изискванията на възложителя на офертата на участника по 

обособена позиция № 11 като цяло. 

2. Участник № 5 – БИЛМЕД ЕООД по Обособена позиция № 11, поради това, че е предложил 

да доставя медицински изделия, които не съответстват с предварително обявените условия от 

възложителя, по отношение на следното: 

В техническата спецификация за Обособена позиция № 11, Номенклатурна единица № 

9 и 10, възложителят е обявил, че изисква медицинско изделие „Градуирана Микропипета за 

СУЕ 0-160 mm с автоматично всмукване” и „Неградуиран Статив за Микроепруветка СУЕ 



0-160”, а участникът е предложил медицински изделия по тези номенклатури, които се 

отнасят за макрометод за отчитане на СУЕ. 

 Съгласно Техническата спецификация, т.Б.5., Медицинските изделия по Обособена 

позиция № 11 "Медицински консумативи за вземане на биологичен материал венозна кръв" - 

номенклатури от 1 – 8 вкл. имат общо предназначение, ползват един общ адаптер /холдер/, 

подчиняват се на обща организация, ред, правила на работа, които са свързани с 

организацията и правилата на работа в преданалитичния и  аналитичния етапи на работа, 

отговарят на определени технически изисквания, поради което всички предлагани медицински 

изделия по обособената позиция следва задължително да бъдат от един и същ производител.  

 В раздел І, Описание на обекта на обществената поръчка, Възложителят е въздигнал в 

условие всяка оферта за обособена позиция да включва всички номенклатури в рамките на 

обособената позиция, за която се подава, и е указал, че непредставянето на предложение по 

някоя от номенклатурите в обособена позиция, е основание за отстраняване на участника от 

процедурата.  Участникът е предложил медицински изделия по обособена позиция № 11, 

номенклатура № 9 и 10, които не съответстват на изискванията на възложителя. 

Несъответствието на медицинските изделия по една или повече от номенклатурите по 

обособена позиция № 11, води до несъответствието с изискванията на възложителя на 

офертата на участника по обособена позиция № 11 като цяло. 

 Работата на комисията е отразена в Протокол № 2. 

ІІІ. На 16.10.2018 г., в 10.00 часа,  комисията отвори и оповести ценовите предложения 

на допуснатите участници, по реда на подаването на офертите. Представители на участниците 

и на средствата за масово осведомяване не присъстваха. Комисията разгледа ценовите 

предложения на допуснатите участници за съответствие с предварително обявените условия 

на поръчката. Предлаганите цени на медицински изделия са посочени в таблица, неразделна 

част от протокола. В резултат от тази проверка, комисията единодушно РЕШИ: 

Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на следните участници: 

Участник № 1 – ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД - Обособена позиция № 11. 

Участник № 2 – АКВАХИМ АД - Обособена позиция № 2, 3, 13, 14. 

Участник № 3 – ТОП ДИАГНОСТИКА ООД - Обособена позиция № 5, 9. 

Участник № 4 – ХИМТЕКС ООД - по Обособена позиция № 12. 

Участник № 6 – ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД - Обособена позиция № 4, 8. 

И предлага за отстраняване от процедурата следните участници: 

1. Участник № 4 - ХИМТЕКС ООД по Обособена позиция № 11, поради това, че е предложил 

да доставя медицински изделия, които не съответстват с предварително обявените условия от 

възложителя, по отношение на следното:  

Ценовото предложение на Участник № 4 - ХИМТЕКС ООД по Обособена позиция № 

11, номенклатура № 7 - Игли за затворена система 21G,100бр в оп., прогнозно количество 

150000 бр., включва две цени, които аритметично не си кореспондират. Предлаганата 

Единична стойност в лв. без ДДС (до втори знак след десетичната запетая) – 0,11 лв., не 

формира изписаната Стойност в лв. без ДДС  (до втори знак след десетичната запетая) - 

15750,00 лв. за 150000 бр. (150000 бр. х  0,11 лв. = 16500 лв.). За Комисията е невъзможно да 

прецени коя от двете цени отразява действителната воля на участника. Допуснатата 

аритметична грешка не може да бъде изправена чрез преизчисляване, тъй като това ще доведе 

до промяна на ценовото предложение на участника по посочената обособена позиция.  

ІV. Комисията извърши проверка за наличие на основанията по чл.72, ал.1 от ЗОП за 

ценовите предложения на допуснатите участници. При тази проверка Комисията установи, че 

не са налице оферти, които съдържат предложение, свързано с цена или разходи, което 

подлежи на оценяване, и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

V. Комисията извърши оценяване на офертите на допуснатите участниците по ценови 

критерий, по обособени позиции. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, Комисията единодушно 

реши: Класира участниците, по степента на съответствие на офертите с предварително 

обявените от възложителя условия и съгласно критерия за възлагане „най-ниска цена”, по 

обособени позиции, съгласно таблица, неразделна част от протокола. 

Комисията предлага на възложителя, на основание чл.110, ал.1, т.1, предл.1 от ЗОП, да 



прекрати процедурата по Обособена позиция № 1, 6, 7, 10, поради следните мотиви: Не е 

подадена нито една оферта. 

Работата на комисията е отразена в Протокол № 3. 

Комисията приключва своята работа в срока, определен от възложителя, с изготвянето 

на настоящия доклад. Прилагаме към доклада всички документи, изготвени в хода на работата 

на комисията, както следва: 

1. Входящ регистър за получените оферти; 

2. Протокол по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП; 

3. Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП; 

4. Протокол № 1 от 20.09.2018 г.; 

5. Протокол № 2 от 28.09.2018 г.;.  

6. Протокол № 3 от 16.10.2018 г. 

 

Докладът се изготви на 05.11.2018 г. и се подписа, както следва: 

 

Председател:  

д-р Емилия Бочковар – ............................ 

Членове:  

1. Калинка Драганова - ......................... 

2. Юлияна Георгиева - ............................. 

3. Цветелина Ангелова-Станчева – ................. 

4. Венцислава Апостолова – ....................... 

 

Председателят на комисията предава настоящия доклад с приложенията към него, 

заедно с цялата документация по провеждането на процедурата, на управителя на ДКЦ-1-Русе 

ЕООД на 05.11.2018 г. 
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